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ا َأئِلَـٌه َمـَع اللـِه َأمْن َجَعَل اَألْرَض قـََرارًا َوَجَعَل ِخالَلَها َأنـَْهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْيَن اْلَبْحـَرْيِن َحـاِجزً  ((   
  .]61)[النمل:)َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

ٌر َأما ُيْشرُِكوَن آ ((إنكاره؛ لقوله تعاىل:  مبا ال ميكنهاخلصم  إلزاممن فوائد اآليات السابقة: جواب  للُه َخيـْ
  .]59))[النمل:

ٌر َأما ُيْشرُِكوَن آ ((وفيه أيضاً جواب مقارنة بني شيئني ال يشرتكان يف املعىن من أجل إقامة احلجة؛ لقوله:  للُه َخيـْ
َواللُه يـَْقِضي  ((كما قال اهللا تعاىل: وذلك ألن ما يشركون به مع اهللا ليس فيه خٌري إطالقاً،   ]59))[النمل:

ما قال: ال يقضون باحلق، قال: ال يقضون  ]20))[غافر:بِاْلَحق َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال يـَْقُضوَن ِبَشْيٍء 
   فيها خري أحجار وأشجار ما ينتفع ا.ما  حكم أو سلطة أي بشيٍء. يعين: ما هلم 

َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما   مْن َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض َوَأنَزَل َلُكْم ِمنَ أَ  ((ويف قوله تعاىل:  َبتـْ السَماِء َماًء فَأَنـْ
  .]60))[النمل:ٌه َمَع اللِه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن ألَ َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَ 

  .]60))[النمل:َلٌه َمَع اللِه أِ أ لسماوات واألرض، هذه فائدة لقوله: ((بيان انفراد اهللا تعاىل خبلق ا
، فال أحد يستطيع أن يغري شيئًا من خلق فعخلق السماوات واألرض يتضمن إجيادمها وإجياد ما فيهما من املنا

  السماوات واألرض؛ ال من الشمس وال من القمر وال من النجوم وال من غريه.
  ة الثانية: ما تضمنته هذه املخلوقات من منافع اخللق.ففيه أيضاً الفائد

 ]60))[النمل:السَماِء  َوَأنَزَل َلُكْم ِمنَ  ((الفائدة الثالثة: بيان حكمة اهللا تعاىل يف إنزال املطر من فوق، وقوله: 
أغرق ما حتته،  ضرراً؛ إذ لو كان آيت من األرض ما وصل إىل قمم اجلبال إال وقد ألن نزوله من السماء أعم وأقل

  فلهذا صار ينزل من فوق ليكون أكمل وأعم وأقل ضرراً.
ألن الالم هنا للتعريف أي:  ]60))[النمل:السَماِء  َوَأنَزَل َلُكْم ِمنَ  ((الفائدة الرابعة: بيان رمحة اهللا يف قوله: 

  ألجلكم، وهذا من رمحته تعاىل ألنه غٌين عنا، ولكننا حنن مفتقرون إليه.
َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت  ((اخلامسة: أن األشياء ينبغي أن تضاف إىل املسبب ال إىل السبب؛ لقوله:  الفائدة َفَأنـَْبتـْ
  فأضاف اإلنبات إىل اهللا مع أن النبات حيصل باملطر، ولكن املنبت هو اهللا. ]60))[النمل: بـَْهَجةٍ 

إىل السبب كما يقول العلماء يف الرسول عليه وهلذا ينبغي لإلنسان أن يضيف الشيء إىل املسبب اخلالق مشريًا 
فيضاف الشيء  ..."  هدى اهللا به من الضاللة، وأنقذ به من الهالك، وبّصر به من العمىالصالة والسالم: " 

    إىل املسبب باإلشارة إىل بيان السبب.
َنا ِبِه  ((وفيه دليٌل على إثبات األسباب؛ لقوله:    باء للسببية.ألن ال ]60))[النمل:فَأَنـَْبتـْ
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بط األسباب مبسبباا، ر وإثبات األسباب يتضمن الفائدة السابعة وهي: إثبات احلكمة، وأن اهللا سبحانه وتعاىل 
  وهذا من احلكمة أن ال تأيت األمور على وجه املصادفات، أو بدون أسباٍب تقتضيها.

وأن اإلنسان ما يالم إذا  ]60))[النمل:َذاَت بـَْهَجٍة  َحَداِئقَ  ((وفيه أيضاً التنزه يف احلدائق واالبتهاج ا؛ لقوله: 
ما تنزّه أو يتفرج على ما أخرج اهللا من املطر من هذه احلدائق مثل البساتني، فإنه ال يالم على ذلك، أنزل هذا من 

  فضول األفعال، فإن النفس إذا مل ُمتّرن على هذا وهذا فإا متل وتكل، وال تأيت باألمور على وجهها.
الناس أيضًا خيتلفون يف هذا: منهم من يكون من ضروريات احلياة له أن يتنزّه أحياناً، ومنهم من ال يهتم بذلك، و 

  ومنهم من جيعل ديدنه دائماً هو التنزّه واللهو واللعب فيعرض عما ُخلق له ملا ُخلق له.
ق االمتنان يدل على أنه ال مانع أن يف سيا ]60))[النمل:َذاَت بـَْهَجٍة  ((فاحلاصل أن نقول: إن قوله تعاىل: 

نبتهج ا، لكن بشرط أن ال تشغله عن ذكر اهللا وطاعته وعما هو أهم من اإلنسان يرتاد هذه احلدائق ألجل أن 
  ذلك.

  ؟...ما يعترب من قبل  ...النظر  ...إذا كان اإلنسان ليس  :الطالب
  ، لكنه ال بأس أن يبتهج به.اخلروجهي من  الشيخ:
  ... :الطالب
 وأفخر، إمنا لو أن اإلنسان حيب هذا الشيء ...لو رأى وقت غري هذا قلنا له:  ...ال. مثل هذا الوقت  الشيخ:

  أو من إضاعة الوقت ما مل يغفل عن ذكر اهللا. ...ما نقول هذا من  ...به وأسر، 
  ....فإن أراد التفكر يف آيات اهللا  :الطالب
  .عبادة صارعبادة  صار الشيخ:
َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا  ((يل الفائدة التاسعة: على أن اخللق ال ميكنهم أن خيلقوا وال شجرة؛ لقوله: وفيه دل
َما َكاَن لِلِه  ((يعين: ما كان مبعىن ما ميكن وال يصح، فهنا مستحيل ونظريه قوله تعاىل:  ]60))[النمل: َشَجَرَها

فاخللق مع قدرم الصناعية ما ميكن أن خيلقوا شجرة، وال شجرة صغرية، وإىل  ]35))[مرمي:َأْن يـَتِخَذ ِمْن َوَلٍد 
إنساناً، وال ميكنهم أن مينعوا خروجه عند  خيلقوااآلن وإىل ما بعد اآلن ال ميكنهم ذلك.كما أم ال ميكنهم أن 

  خروجه.
  اجلواب؟ فما، ...مث  ...فإذا قال قائٌل: جندهم اآلن يعاجلون املرضى 

  ......أو حكم سبب،  ... :الطالب
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ال يعدو أن يكون سبباً قد ينفع وقد ال ينفع، قد يعارضه مانع حضور األجل، وإذا حضر األجل بطل ما  الشيخ:
سواه. حنن ما ننكر األسباب ولكنا ننكر أن تكون هذه األسباب موجبة ملسبباته أو مسبباا ما توجبها؛ ألا قد 

قوى منها فيمنع من كل األسباب. قد يوجد فيها مانع ألنكرة  حاصل ذه اتفيد وقد يوجد مانع، وليس هذا 
  دخوله.

َلٌه أِ أَ  ((الفائدة العاشرة يف هذه اآلية: حتدي هؤالء املتخذين آهلة مع اهللا أن يكون آلهلتهم شيٌء من هذا؛ لقوله: 
  فإن هذا حتٍد عظيم وال يستطيعون أن يثبتوا ذلك. .]60))[النمل: َمَع اللهِ 

َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن  ((وفيه الفائدة احلادي عشرة: إقامة احلجة على سفه هؤالء املشركني؛ لقوله: 
كان ليعين: يعدلون باهللا غريه، وليس املراد العدل الذي هو ضد الظلم، إن كان هذا هو املراد  ]60))[النمل:

  نه عديالً هللا سبحانه وتعاىل ومساوياً له.ولكن املراد يعدلون باهللا غريه، جيعلو  ...هؤالء ممدوحني 
الفائدة الثاين عشرة: ما أشرنا إليه كثريًا من أن الكلمات ليس هلا معىن داخلي، بل معناها حيدده السياق؛ ألن  
كلمة يعدلون لو كان هلا معىن ذايت لكانت هنا مبعىن ال جيورون؛ ألن العدل أو املفهوم من هذا الفعل أنه العدل 

  عطاء كل ذي حٍق حقه، واألمر هنا ليس كذلك بل هذا ظلم أن يعدلوا باهللا غريه.مبعىن إ
حيث قال: إنه ليس يف اللغة جماز، وأنتم وذا التقرير الذي حفظناه يتبني رجحان كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والقرآن، نفيه فيهما، إثباته يف ، وعلمتم أيضًا أن يف املسألة ثالثة أقوال: إثبات ااز يف اللغة ...علمتم أن هذا 
  اللغة دون القرآن.

  والصواب أنه ال جماز ال يف اللغة وال يف القرآن، وأن كل ما ادعي أنه جماز فإنه حقيقٌة يف موضعه.
  ...هذه ما كّملناها ]61)[النمل:) َأمْن َجَعَل اَألْرَض قـََرارًا َوَجَعَل ِخالَلَها َأنـَْهارًا ((ويف قوله تعاىل: 

  ". ال تميد بأهلهاأي:  ]61(( َأمْن َجَعَل اَألْرَض قـََرارًا ))[النمل:" 
  وامليدان معناه: االضطراب، ما أحد جعل األرض قراراً إال اهللا سبحانه وتعاىل، وال يستطيع أحٌد أن يقوم بذلك.

طيعون، بل وال يعلمون مىت وهلذا إذا جاءت الزالزل هل ميكن هؤالء جبميع قواهم أن مينعوا رجفة األرض؟ ال يست
  تكون هذه إال إذا ظهرت بوادرها ولو خفيًة تُعلم باآلالت الدقيقة علموا بذلك.

  فإذاً ال أحد يستطيع أن جيعل األرض قراراً ألهلها إال خالق األرض وهو اهللا سبحانه وتعاىل.
   ". يما بينها أنهاراً ف " ؟ قال:خالهلاما معىن  ]61)[النمل:) َوَجَعَل ِخالَلَها َأنـَْهارًا ((
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أارًا ظاهرة على ظهر األرض، وأارًا باطنة يف جوف األرض، فإن اهللا تعاىل أخرب بأن هذا املطر يسلكه اهللا 
جتري  عيوناتعاىل ينابيع يف األرض، وهذا شيٌء مشاهد، الذين حيفرون األرض جيدون أن فيها أاراً جتري.. يروا 

  راد اهللا سبحانه وتعاىل أن تصب.يف باطن األرض، وتصب حيث أ
كلها جبميع قواها وقدرها   سبحانه وتعاىل، لئن اجتمعت األمم فمن الذي جعل خالل األرض هذه األار؟ اهللا

على أن جتري راً واحدًا من هذه األر ما استطاعوا إىل ذلك سبيًال، فالذي جعل هذه األار رمحة بالعباد هو 
  .اهللا سبحانه وتعاىل

  ". أثبت بها األرض جباالً  ]61َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي ))[النمل:((  "
  ". جباًال أثبت بها األرضوجعل هلا أي: صّري هلا رواسي. يقول املؤلف: " 

وكأن املؤلف هنا يشري إىل أن راسي مبعىن مرسي، وفرق بني الراسي واملرسي، الراسي  فواعل مجع فاعل أي: راسي.
     لغريه. هذه اجلبال يعّرب اهللا عنها يف آيات عديدة أا رواسي، وقال يف سورة النازعات: يعين: بنفسه واملرسي

  أرسى اجلبال أثبتها؟ إالأي: أرسى األرض ا و  ]32))[النازعات:َواْلِجَباَل َأْرَساَها  ((
  كال املعنيني.  :الطالب
                     ، وهلذا مساها اهللا أوتاداً كال املعنيني، فإذًا هي رواسي بنفسها، وهي أيضًا مرسية  الشيخ:

  ، هذه اجلبال راسية بنفسها.وتضبطه سكهامتمبنزلة أوتاد اخليمة  ]7))[النبأ:َواْلِجَباَل َأْوتَاًدا  ((
أيضًا مرسية لألرض كما قال  والقواصف جتدها ثابتة ما تتغري، فهي راسية، وكذلك ولذلك على كثف العواصف

  فهي راسية مرسية. ]15))[النحل:َوَأْلَقى ِفي اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم  ((تعاىل: 
إذاً: من الذي جعل هذه الرواسي؟ اهللا سبحانه وتعاىل، لو جتتمع اخلالئق كلها على أن تزلزل جبًال من مثل هذه 

   اهللا كما جاء التحذير يف آخر اآلية.اجلبال الكبرية ما استطاعوا إىل ذلك سبيًال، فدل هذا على أنه ال إله إال
  ". بين العذب والملح ال يختلط أحدهما باآلخر ]61النمل:[)) َوَجَعَل بـَْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا ((" 

  حاجزاً أي: مانعاً، واملراد بالبحرين: العذب وامللح.
البحر وبني النهر؛ ألن النهر له مث كيف هذا احلاجز؟ بعضهم قال: إن احلاجز هو مياه األرض الذي حيول بني 

  خاص، ولو شاء اهللا تعاىل ملزجهما، ولكن جعل هلذا جماريه وهلذا جماريه.ممكن  خاص والبحر لهممكن 
اٌر عذبة حلوة، ومع ذلك وبعضهم يقول: إنه حاجٌز غري مرسي وليس هو اليابس، وأنه يوجد يف نفس البحار أ

ا؛ ألنه لو اختلط العذب باملاحل لفسد اهلواء وأننت وأوجد امحراراً، كما فتفسد بامللح ويفسد امللح  ال ختتلط
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يتغري فيها اجلو واهلواء ويتولد منها أشياء كثرية  ابطتإذا  تشاهدون اآلن يف املستنقعات اليت تأيت من السيول
  مؤذية ضارة.

لح الذي يقتل اجلراثيم ومينع عن فساد دائمًا البحار العظيمة ما يتأتى فيها هذا؛ ملا أودع اهللا تعاىل من هذا امل
  اهلواء، لو اختلطت هذه ذه أفسد كٌل منهما اآلخر، لكنه جعل بينهما حاجزاً.

فاملهم هل هذا احلاجز أمٌر حمسوس وهو اليابس من األرض الذي يكون بني هذا وهذا، أو هو حاجٌز غري 
  حمسوس كما يشاهد يف األار اليت يف وسط البحار.

امتداده  بعد جزردائمًا إذا وحاجٌز غري حمسوس، وقد أخربين الشباب أم  نقول باألمرين: حاجٌز حمسوسلنا أن 
جداً، وأخربين أيضًا أم يستسقون من هذه  حلوة جيدون عيوناعيونًا جيدون يف األرض الذي يدخل منها املاء 

  حىت متألها.العيون يف وسط البحر، ينزّلون أفواه القرب وجيعلوا على العني 
حاجزاً  -ومها وكٌل منهما ماء-وهذا ال شك أنه من متام قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث جعل بني هذين البحرين 

  مينع اختالط أحدمها باآلخر.
النهر إذا اندفع  ر، وهذا عندي فيه نظر؛ ألن مصبالنه : إن احلاجز هو ما يوجد يف مصبوبعض الناس يقولون

هذا شيء  ...مثًال قد دفعه إىل مسافة هذا حسب اندفاع النهر، لكن هذا ليس  يفّرق املاء املاحل فتجده
حمسوس، أما الشيء الذي من آيات اهللا هو غري حمسوس، فهو هذه األار اليت توجد يف البحار، واهللا تعاىل على  

  كل شيٍء قدير.
  ما هو اجلواب؟ ال إله مع اهللا. ]61)[النمل:) َلٌه َمَع اللهِ أِ أَ  قال: ((

بّني، لكن و يعين: األمر واضح  ]61)[النمل:)َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن  (( واالستفهام هنا لالستنكار والتوبيخ.
وال  توحيد اهللا والصواب أنه وصف للعلم مطلقاً ال قصور." فيه  توحيدهأكثر هؤالء ال يعلمون، وقول املؤلف: " 

  مبا تدل عليه هذه اآليات العظيمة من الرمحة واحلكمة والقدرة والسلطان، بل ختصيصه ذلك للتوحيد فيه نظر.
يفهم منه أن بعضهم يعلم ولكنه معاند وجاحد، وأيهم أشد  ]61)[النمل:)َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن  وقوله: ((

  بيخاً.لوماً وتوبيخاً؟ من علم وجحد فهو أشد لوماً وتو 
مث اعلم أن نفي العلم قد يراد به نفي حقيقة العلم، حبيث ال يكون اإلنسان عاملاً، وقد يراد به نفي االنتفاع به، 

  فإن من ال ينتفع بعلمه فهو كاجلاحد بل هو شٌر منه.
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َنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن َوال َتُكونُوا َكالِذيَن قَاُلوا َسِمعْ  ((ويف القرآن أمثلة كثرية يراد بنفي الشيء نفي فائدته 
مع أن عيوم كبار، وآذام قوية السمع،  ]18))[البقرة:ُصم ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْرِجُعوَن  ((، ]21))[األنفال:

  اقدين ا.االنتفاع ذه األشياء صاروا كالفولكنهم من أجل عدم 
ظاهر؛ ألن بعض الناس جاهل ال يفكر ذه اآليات وال فهنا نفي العلم إن كان املراد به نفي وجود العلم فاألمر 

  من هي آية له. ، أو علىخالقهعلى يستدل ا 
َبْل َأْكثـَُرُهْم  شيٌء النتفاء فائدته ومثراته ((ال ينفىبالعلم، فهو أيضًا واقع ودائمًا  فائدة وإن كان املراد بذلك نفي

  .]61)[النمل:)ال يـَْعَلُموَن 
  ". ]62ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السوَء ))[النمل:(( المكروب الذي مسه الضر  ))اْلُمضَطر  (( َأمْن ُيِجيبُ " 

ها ومن جبنس، وهذا على خالف القاعدة املعروفة.. القاعدة املعروفة أن يفّصل: أن وحد ...))  َأمنْ  ((عندنا 
  ح قدمي.اصطال العثماين موحدها، لكن تعرفون أن الرسم يف القرآن على الرس

  م املعهود أّمن ما تتناسب القراءتان.سأمن خلق السماوات.. أمن ولو كانت على الر  ...وفيه فائدة أنه 

ــا مــــــــا وافــــــــق وجــــــــه نحـــــــــو   وكلمــــــ
 هـــــــــــــو القـــــــــــــرآن نقـــــــــــــالوصـــــــــــــح  

  

  وكـــــــان للرســـــــم احتمـــــــاالً يحـــــــوي  
  فهـــــــــــــــــــذه الثالثـــــــــــــــــــة األركـــــــــــــــــــان

  

  القراءات السبع كلها متفقة مبا دل عليه هذا البيت:

  فــــــــق وجــــــــه نحـــــــــووكلمــــــــا مــــــــا وا
 هـــــــــــــو القـــــــــــــرآننقـــــــــــــال وصـــــــــــــح  

  

  وكـــــــان للرســـــــم احتمـــــــاالً يحـــــــوي  
  فهـــــــــــــــــــذه الثالثـــــــــــــــــــة األركـــــــــــــــــــان

  

  ولذلك صارت أّمن ضبطت مجيعاً. تتناسبمع أمن ما  تتناسبفهنا لو كانت أّمن، 
  ؟مفعولفاعل وإال اسم مضطر اسم  ]62))[النمل:َأمْن ُيِجيُب اْلُمضَطر ِإَذا َدَعاُه  ((

  :...؟الطالب
ألن معىن مضطر أي: جاءت للضرورة، ما هو مضطر غريه، إذا جعلناها مضطر اسم فاعل فهو مضطرر  شيخ:ال

  يعين: من أخذته الضرورة. مضطرر املرادبل يعين: مضطر لغريه، فاألمر ليس كذلك، 
  وإال الفاعل ؟ ولاضطررمت مبين للمفع ]119))[األنعام:ِإال َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيِه  ((وهلذا جتد يف القرآن 

  ...:الطالب
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َر بَاٍغ َوال َعاٍد  َفَمنِ  ((أيضاً: على هذا ما قال: إال ما اضطررمت ما اضطُررمت، و  الشيخ: اْضطُر َغيـْ
وهنا املضطر اسم مفعول، وال تصح أن تكون اسم فاعل؛ ألن  اضطر يعين: أجلأته الضرورة. ]173))[البقرة:

  دعاء اهللا سبحانه وتعاىل. املراد به من أجلأته الضرورة إىل
  املضطر هل تصلح هلما أو ما تصلح؟ :الطالب
، مضطر وخمتار.. مثل: مضطر وخمتار األمثلة كثرية، ...ما  ...ألا لو كانت  ...نعم. تصلح هلما، هذا  الشيخ:

  غريه؟  اسم فاعل أو مفعول إال بالسياق، خمتار هل معناه اختاره غريه أو اختار ...ما  وحمتاج أيضاً.
هو من حيث الوضع البنائي يصلح فيهن كلهن، لكن السياق يعّني؛ وذلك أن أصل خمتار اسم فاعل خمتٌري، اسم 
مفعول خمتَـيَـٌر، وكلهن الزم نقلب الياء ألف؛ ألا متحركة مفتوٌح ما قبلها، والياء املتحركة إذا فُتح ما قبلها وجب 

  س حيتاجونه؟ حمتاج إليه.قلبها ألفاً.خمتار ما نقلبه خمتري أو النا
  أو أنه هو يضطر الناس؟ اصابته الضرورة نفسههو .أيضاً هذا مضطر ما نقلبه مضطر 

  على كل حال الذي يعّني هذه املعاين هو السياق.
ر هل قُيد باملسلم؟ ما قـُّيد، واهللا تبارك وتعاىل جييب دعوة املضط ]62))[النمل: َأمْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ((وقوله: 

ولو كان كافراً؛ ألن رمحته سبقت غضبه، وها هنا داعيان ال بد أن جيابا: املضطر، واملظلوم؛ لقول النيب َصلى اللُه 
)؛ ألن هذا هو مقتضى عدل اهللا اجابة واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب َعَلْيِه َوَسلَم: ( 

العدل، واهللا سبحانه وتعاىل حكٌم  اقامة، ولكن أرجوا ظلومجل حمبة املامن املظلوم يف دعائه على الظامل، ليس 
  عدل.

يَن فَِإَذا رَِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعوُ  ((وهلذا املظلوم واملضطر جتاب دعوما، واهللا تعاىل يقول:  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدا الل
فأجيب دعوم مع أنه يعلم أم سيكفرون إذا جنوا،  ]65))[العنكبوت:َن فـََلما َنجاُهْم ِإَلى اْلبَـر ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكو 

  لكن الضرورة جييب اهللا تعاىل فيها الدعوة.
اجلواب: اهللا، وهذه األصنام ما جتيب دعوة املضطر، ولكنه قد  ]62))[النمل:َأمْن ُيِجيُب اْلُمضَطر ِإَذا َدَعاُه  ((

أن رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم اإلنسان  انًا فيفتنت ا العابد، رمبا يدعو جيعل اهللا تبارك وتعاىل سببًا مقار 
فيفتنت الداعي بأن الذي أجاب دعوته وشفى  ،يكشف ضره، فيقّدر اهللا تعاىل سببًا مقارنًا هلذا، فُيشفى املريض

 قد يفنت العبد، وإال فنحن نعلم أن ، وهذا شيٌء مشاهد إن اهللا تعاىلمريضه هو الرسول عليه الصالة والسالم
دعاء الرسول ليس بنافع.. نعلم علم اليقني وجيب علينا أن نؤمن بذلك أن دعاء الرسول ليس بنافع، يعين: كونك 
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تدعو الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يكشف عنك الضر ال ينفع قطعاً، فإن ُقدر أن أحدًا ابتلي مبثل هذا فإنه 
  آخر مقارن. بسببٍ 

يف السنة املاضية، قال: أقبلنا  ...يف املدينة  ...مع أصحاب اخلرافات مبثل هذه يقول يل قائل وحنن  ناوالذي حيدث
  قال: كاشف الغم ومربئ املرضى. على الرسول احلبيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم. نوافق على هذا.

  قلنا: ما نوافق على هذا.
  ؟قال: ليه 

  هذا ما يفعله إال اهللا. قلنا:
أن أتوجه إىل  يل إال: ما وأنه ذهب إىل مجيع األطباء وال أثر، فقال - مبطون- قال: ال. فيه واحد أصيب ببطنه 

  احلبيب
  ...:الطالب
يقول: فتوجه إىل احلبيب فلما بلغ مشارف املدينة دعا: يا رسول اهللا! انقذين يا رسول  ال حبيب اعظم  الشيخ:

  يقول: فما دخل املدينة إال وبطنه قد برئ متاماً. سبحان اهللا!  اشف بطين.اهللا.. انقذين
  ....هذه أنا ما أقول أنه كذب، قد تكون صدقاً، وقد تكون 

، واآلية ...هذا ليس يف  ....وقد سبق قبل أيام ...لكن أقول: أن هذه من الفنت العظيمة اليت قد يبتلى ا املرء 
َوَلْو َأنـُهْم  (( ..... .....ومل يقل: إذا ظلموا،  ]64))[النساء:ِإْذ ظََلُموا َأنُفَسُهْم َجاُءوَك  َوَلْو َأنـُهمْ  (( .....

َواْستَـْغَفَر َلُهُم  وهلذا قال: (( ]64))[النساء:ِإْذ ظََلُموا َأنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَـْغَفُروا اللَه َواْستَـْغَفَر َلُهُم الرُسوُل 
  ... ال احد جييب املضطر إذا دعاه إال اهللا. ..مل ]64النساء:))[الرُسوُل 

  " اإلضافة بمعنى في ]62))[النمل: َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اَألْرضِ (( طيب. وقوله: " 
النحو  ...ونظر ))  ياداود إنا جعلناك خليفة في األرض((  ... خيلف بعضكم بعضا )) ُخَلَفاَء اَألْرضِ ((،

إذا كان األول نوعا من ومبعىن من، وأكثر ما تكون اإلضافة مبعىن الثاين، فتأيت مبعىن من  ...ىن يف اإلضافة تأيت مبع
ثوب خيط مبعىن ثوٌب من خيط، وتأيت مبعىن يف إذا كان ظرفًا له.. إذا كان الثاين ظرفًا لألول كما قال  ...الثاين

  أي: مكٌر يف الليل ومكٌر يف النهار. ]33:))[سبأَبْل َمْكُر اللْيِل َوالنـَهاِر  ((اهللا تعاىل: 
                  و أي: خلفاء يف األرض. فهذا ظرف مكان يف األرض ]62))[النمل: ُخَلَفاَء اَألْرضِ  وهنا ((

بسيطة جداً، كل  ]107))[البقرة:ُمْلُك السَمَواِت َواَألْرِض  ((...ظرف زمان  ]33))[سبأ:َمْكُر اللْيِل  ((
  ....ت اإلضافا
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  اجلواب: ال. ]62))[النمل:َلٌه َمَع اللِه أِ َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اَألْرِض أَ  ((
  .قليال يالً مفعول مطلق لتذكرون احملذوف أي: تذكرون تذكراً لق ]62))[النمل:َقِليًال َما َتذَكُروَن  ((

صدر، ويكون التقدير: قليالً مبل يؤ فما بعده وإذا كانت مصدرية  ))َما َتذَكُروَن  )) مصدرية ((َما  وقوله: ((
  تذكركم.

، ألنه لو كان ...وال يصلح أن تكون ما نافية؛ ألنه من املعروف أن ما النافية ال يعمل ما بعدها مبا قبلها، ورمبا 
عًال فا ...من باب أوىل، لكن املعروف  ....املعىن ما تذكرون قليًال، لو تذكرون كثريًا ما يصلح، وإن كان قد 

  لقليًال.
  " بالفوقانية تذكرون، والتحتانية يذّكرون. تتعظون بالفوقانية والتحتانية"  ]62))[النمل:َتذَكُروَن  ((وقوله: 

" إذاً: تذّّكرون، فيكون يف اآلية ثالث قراءات: تذّكرون، تذّّكرون،  وفيه إدغام التاء في الذالوالتحتانية " 
  ن بالتخفيف ما ذكرها.واملؤلف ما ذكر تذكرو  يذّّكرون.
  ؟... :الطالب
  ال. عام بالفوقانية والتحتانية وفيه. الشيخ:
  ". وما زائدة لتقليل القليلوفيه إدغام التاء في الذال قال: " 

وما ذكره املؤلف وما  ...الوجوه ثالثة  ...يعين كأنه يقول املؤلف: ما زائدة؛ إذ قليًال تذّكرون. وهذا وجه أيضًا 
  ربان أن جتعلوا قليالً تذكركم أو قليالً تذكرون.ذكرناه متقا

  .]63))[النمل:َأمْن يـَْهِديُكْم ِفي ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر  (( 
  ؟توفيقاية هنا هداية داللة أو فاهلد ". يرشدكم إلى مقاصدكمأي: يقول املؤلف: "  )) يـَْهِديُكمْ  ((

  داللة. :الطالب
كان الناس   ....القدمي  ...وهذه ميكن أنتم يف  ...يصري أعظم وأعظم،  ... توفيق؛ ألن منداللة و  الشيخ:

. وال يستطيعون الوصول إىل مقصدهم، وبنو إسرائيل تاهوا أربعني سنة، مع أا مسافة شهر ..يتيهون، وال تاهوا 
  ....ما اهتدوافأقل، وهم بقوا أربعني سنة تائهني 

  رشدكم هداية داللة وتوفيق.ي ]63))[النمل:يـَْهِديُكْم  ((فإذاً: 
ولو قال املؤلف:  " وبعالمات األرض نهاراً  بالنجوم ليالً  ]63ِفي ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر ))[النمل: ((" 

، ...بعالمات األرض؟ ما  ...ارًا لكان أيضًا أوىل؛ ألن عالمات األرض إذا صار من البحر واسع  وبالشمس
  ألرض ما تشوف إال ماء.ما تشوف عالمات ا ...وهذا 
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فإذاً مباذا أستدل؟ يف النهار أستدل بالشمس، وبعضهم أيضاً يستدل بالرياح، حىت الفقهاء رمحهم اهللا ذكروا أم 
  بالرياح، وأم قالوا: أن كل ريح بإذن اهللا هلا خاصية معّينة، لكن ما نعرفها حنن يعرفها اخلرباء. ...استدلوا 

إمنا هم يعرفوا بدّقة  عرفة سطحيةشمال باردة واجلنوب حارة هذه نعرفها، لكن هذه ممث نعرف هذا بالربودة ال
لكن نقول: العالمات الظاهرة: هي  دبورشرقية أو يقولون: إذا هّبت الريح قال: هذه ريح مشالية أو جنوبية أو 

  الشمس يف كل حال، والقمر والنجوم...


